De tennisbanen gaan weer open!

Dit kan en mag alleen als de regels strikt in acht genomen worden!!

Verplichte regels:
• Iedereen is niet eerder dan 10 min voor de afgesproken tijd bij de baan en gaat direct
na afloop naar huis.
• Wachten totdat je kunt spelen kan onder het afdak bij de kantine met 1,5 meter
afstand.
• Douchen en omkleden is niet mogelijk. De kantine is dicht.
• Houdt 1,5 meter afstand.
• Je blijft thuis als je symptomen hebt van Corona. Ook als iemand in huis symptomen
heeft blijf je thuis. Symptomen zijn neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts.
• Wanneer een van je medespelers meent dat het onverantwoord is om op de baan te
zijn, ga je naar huis.
• Ga thuis naar het toilet, het toilet bij de kantine is gesloten (verordening gemeente).
• Handen wassen voor vertrek naar de tennisbaan en handen wassen bij thuiskomst.
• Bij de baan hangt desinfectans, gebruik 1 pompje per keer. Meer is niet nodig en
jaagt de vereniging onnodig op kosten. En dat betalen we dan weer met z’n allen!
• Er worden geen handen geschud.
• Er worden eigen tennisballen gebruikt
• Gebruik eigen bidon of waterfles.
• Gebruik je eigen racket.
• Alleen mensen uit 1 huishouden kunnen dubbelen.
• Verder wordt er alleen enkel spel gespeeld.
• Na het spelen vertrek je direct linksaf naar huis.
• Er mogen geen fietsen onder het afdak staan, dit moet vrij blijven voor degenen die
wachten.
• Fietsen parkeren vooraan bij de parkeerplaats.
• De baan moet vooraf gereserveerd zijn.
• Het reserveren van de banen kan via de Clubapp. Het is dus noodzakelijk om de app
te downloaden.
• Tijdens het spelen van de jeugd is een van de bestuursleden aanwezig.
• Volwassenen mogen spelen zonder toezicht.
• Toeschouwers zijn niet toegestaan
• Politie en gemeente kunnen optreden om te handhaven en boetes uitdelen als
iemand zich niet aan de regels houdt. Boetes zijn voor eigen rekening!

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het goed gaat. Je hebt niet alleen de
verantwoording voor jezelf, maar ook voor elkaar!
Aanspreekpunt voor Corona-beleid:
Ellen Kuilboer, via email: penningmeester@tvboerenslag.nl

